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Abstract

Aquest projecte va sorgir a partir de la idea que avui en dia, la gent puja moltes imatges a

internet, i que es podrien obtenir d'alguna manera i analitzar-les per a obtenir informació i

estadístiques de qualsevol tipus, com ara patrons de moviments o el perfil de gent que 

assisteix a un esdeveniment. D'entrada, la intenció era fer només un agregador d'imatges, 

una aplicació que es dediques a descarregar imatges de diferents proveïdors, com ara 

Instagram i Flickr, per a poder-les subministrar stream continu d'imatges a una altra 

aplicació que se'n carregaria d'analitzar-les.

Més endavant, ens vam adonar que aprendre el funcionament i programar una aplicació 

per a baixar imatges d'un sol proveïdor, ja portava moltes més hores de les esperades, així

que vam decidir centrar-nos amb Instagram i acabar fent una part simple que analitzes les

imatges. Llavors vam descobrir l'API Reckognition, molt senzilla, fàcil d'utilitzar i molt 

potent, però de pagament. Desprès de fer unes quantes proves amb aquesta API es va 

decidir de no fer-la servir pel cost econòmic. Potser en un futur, si s'oferís la nostra 

aplicació com a servei web de pagament es podria utilitzar aquesta API per a explotar tot 

el potencial de la nostra aplicació. Però per sort, vam veure que la gent que utilitza la 

xarxa social Instagram acostuma a fer servir molts tags (etiquetes) per a les fotos, i que la

majoria de conceptes o objectes que Rekognition ens reconeixia estaven en la informació

que els usuaris proporcionaven juntament amb la imatge. Així doncs es va decidir 

utilitzar les metadades de les imatges per a l'anàlisi i obtenció d'estadístiques i dades.

Així al final vam poder aconseguir una aplicació completa que complís uns mínims per a 

poder fer una demostració de la tecnologia.
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1.   Introducció

1.1   Objectius

Aquest document presenta l'elaboració d'una eina capaç obtenir i analitzar imatges i les

seves metadades a partir d'uns paràmetres, com ara diferents tags o geolocalitzacions,

recollides  de  diferents  proveïdors.  De moment  l'aplicació  només  baixarà  les  imatges

d'Instagram, xarxa social que permet als seus usuaris pujar imatges i categoritzar-les per

tags i geolocatitzacions.

 

Les dades que s'obtindran dels proveïdors no seran només imatges, si no que es pararà

especial  atenció  a  les  seves  metadades,  com  ara,  els  tags,  comentaris,  autors  dels

comentaris, l'autor de la foto i, per tant, les seves altres imatges, etc. 

En el nostre sistema, l'usuari programarà un esdeveniment, amb una data d'inici i una de

fi,  i  uns paràmetres com ara tags i  geolocalitzacions.  Quan arribi  el  dia del inici  del

esdeveniment,  el  sistema  registrarà  aquests  tags  i  geolocalitzacions  als  servidors

d'Instagram,  fent  que,  automàticament,  Instagram  ens  comenci  a  enviar  les  dades  i

imatges als nostres servidors en temps real, és dir, a mesura que els usuaris de la xarxa

social les van pujant.

 

Un  altres  dels  objectius,  és  oferir  aquesta  eina  com  una  aplicació  web,  en  la  que

qualsevol persona o  empresa podria utilitzar-la per a obtenir la informació que desitgin

com ara el perfil dels assistents en un esdeveniment donat, com per exemple el Mobile

World Congress.
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1.2   Justificació

Avui en dia es puja quantitats massives de dades a la web. Un tipus d'aquestes dades són

imatges, de les quals se'n pot extreure una gran quantitat d'informació i estadístiques, per

a, per exemple, aplicacions molt genèriques com ara millorar la publicitat per zones o bé

més  especifiques,  com  saber  quin  restaurant  fa  les  millors  paelles.  Tot  això  es  pot

determinar analitzant les imatges i les seves metadades pujades a la xarxa.

 

Actualment existeixen vàries eines per visualitzar i analitzar informació, però cap d'elles

és  capaç d'obtenir  les dades  automàticament,  en temps real,  i  sobretot  centrant-se en

l'obtenció i anàlisi d'imatges.

Dit això, el punt clau d'aquest projecte és poder obtenir en temps real, a mesura que els

usuaris  les vagin pujant,  imatges d'esdeveniments  definits  amb certs  paràmetres,  i  de

manera intel·ligent, obtenir altres imatges que puguin estar relacionades per a obtenir

més informació.

Finalment  el  motiu pel  qual  s'ha escollit  l'obtenció de dades  a  través d'imatges,  i  en

concret Instagram com a proveïdor,  és perquè l'us de les xarxes socials  en el  que el

contingut que es publica és d'accés public, com Twitter o Instagram estan en creixement,

mentre que les "privades" com Facebook sembla que cada vegada perden més usuaris

habituals, o al menys l'activitat s'està veient reduïda. Un altre motiu per triar Instagram

per  sobre  d'altres  serveis  d'Image  Hosting,  és  el  component  de  xarxa  social,  que  li

proporciona la característica de temps real, a més de que permet obtenir més informació

de les imatges gràcies a, per exemple, els comentaris de les imatges.
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1.3   Context

Aquest projecte és un Projecte Fi de Carrera Final i està dirigit per en Rubén Tous. El

projecte ha estat creat pel director i l'autor ha de desenvolupar una solució apropiada,

aconseguint tots els requisits. Llavors, podem considerat aquest projecte com un projecte

personal guiat i amb l'ajuda del seu director. 
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2.   Lleis i regulacions 

 

Per la consecució del projecte, s'ha hagut de ser conseqüent amb la legislatura espanyola

vigent. La llei que regula l'obtenció i emmagatzematge de les dades dels usuaris és la Ley

Orgánica de 

Protección de Datos(LOPD)1.  Des de la seva  aprovació, aquesta llei ha sofert  vàries

derogacions dels seus apartats. L'únic vigent i que afecti al projecte, és el de protegir

l'honor, d'intimitat i la  privacitat dels usuaris.

Per una altra part tenim els termes de condicions d'ús d'Instagram4. El que especifica és

que les dades no són d'Instagram, sinó dels usuaris, i per tant hem de complir les següents

normes:

-Si un usuari demana que s'eliminin les seves dades, en cas de tenir una copia local, l'hem

d'esborrar.

-Explicar en la nostra aplicació com s'estan guardant i mostrant les dades.

Per a poder utilitzar l'API d'Instagram també ens afecten els següents punts:

-No intentar duplicar la funcionalitat original de l'aplicació d'Instagram.

-Mostrar més de 30 imatges per pagina en la nostra aplicació.

-Guardar informació dels usuaris per més temps del necessari.
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3.   Anàlisi tècnic

En  aquest  punt,  es  donarà  una  visió  més  detallada  del  projecte.  En  primer  lloc

s'aprofundeix en l'abast de l'eina que presentem, per a més tard donar una visió més de la

eina com a producte. Diferenciem aquests dos camps perquè un complementa l'altre però

els  continguts  són  diferents.  En  l'abast  del  treball  definirem  en  profunditat  la  eina

presentada i en l'abast del producte, s'optarà per aprofundir en temes de context i límits

de l'eina.

3.1   El context del treball

Aquest projecte és un Projecte Fi de Carrera Final i és dirigit per en Rubén Tous. El

projecte ha estat creat pel director i l'autor ha de desenvolupar una solució apropiada,

aconseguint tots els requisits. Llavors, podem considerat aquest projecte com un projecte

personal guiat i amb l'ajuda del seu director.
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3.2   Abast del producte 

Es poden diferenciar dues parts clares a realitzar en aquest projecte, per una banda la

recopilació de dades i anàlisi i per l'altra la visualització i control.

La  primera  part  és  l'encarregada  de  recopilar  les  dades  d'Internet,  més  concretament

d'Instagram, guardar-les a la nostra base de dades, analitzar-les, i obtenir més imatges

rellevants  a  partir  de  paràmetres  obtinguts  de  l'anàlisi  de  les  primeres  imatges  per

analitzar aquestes també. Amb això s'aconsegueix tenir el nucli de l'aplicació, és a dir, en

essència,  un servidor  capaç  de  registrar  la  informació  que  es  vol  rebre  als  servidors

d'Instagram, ser capaç de rebre les dades via push i guardar-les. Per tant aquesta és la

base de l'aplicació.

Un cop fixats els fonaments de l'aplicació, la segona part se centra en altres aspectes més

avançats de l'anàlisi  i  la part  visual.  Per això se centra en dos elements clau: la part

visual, que dota l'aplicació d'un estil atractiu i fresc propi d'una aplicació web actual, i la

generació d'estadístiques útils a partir de les imatges i la seva visualització.

Pel que fa a l'anàlisi de les imatges, hi han principalment dues parts, un anàlisi inicial per

a poder obtenir altres imatges relacionades, i un anàlisi final que ens genera totes les

estadístiques.

En la primera part, l'anàlisi simplement consisteix en buscar informació comuna entre les

imatges però no relacionada directament amb l'esdeveniment i els paràmetres a través

dels quals s'estant obtenint aquestes imatges. Principalment els nous paràmetres per a

l'obtenció de les noves imatges es basen en mirar els usuaris que més imatges pugen i

obtenir totes les seves imatges en el període de temps comprés entre la primera imatge

que  aquell  usuari  va  pujar  i  la  ultima.  Així  se'n  pot  extreure  molta  informació  i

estadístiques sobre el perfil de gent que assisteix a un esdeveniment.

Un altra  manera d'obtenir  més imatges  relacionades és  mirar  quins  són els  tags més

utilitzats  però que no estiguem utilitzant en aquell  moment i  baixar les imatges amb

aquest tag.

En la segona part, l'anàlisi i visualització de dades pot ser molt més complexa, de fet tant
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com es vulgui. La nostra aplicació és mitjanament modular i és podrien programar noves

maneres  d'analitzar  les  imatges  per  a  obtenir  informació  més  especifica,  com  per

exemple, contar el numero de banderes d'un país en les fotos d'un mundial de futbol. En

la  nostra  aplicació,  com  a  exemple  ens  hem  centrat  en  obtenir  una  llista  de  les

localitzacions  més  comunes.  Amb  aquestes  dades,  extretes  de  totes  les  imatges

obtingudes,  es  pot  determinar,  per  exemple,  el  percentatge  de  gent  estrangera  que

assisteix a un esdeveniment, ells llocs que més visita aquesta gent, o els hotels als que

s'allotgen. 

També cal mencionar que l'aplicació, avui en dia, esta pensada per a ser utilitzada de

forma privada, és a dir dins la intranet d'una empresa o universitat, i no com a servei web

amb una gestió d'usuaris. Tot i això hem dissenyat un sistema suficientment escalable per

a poder ser ofert d'aquesta manera en un futur, si així fos necessari.

3.3   Límits del producte

Cal tenir en compte que aquest projecte compta amb diverses limitacions.

La primera limitació és el temps, ja que per l'envergadura d'aquest projecte i tenint en

compte  que  el  temps  de  desenvolupament  empleat  ha  estat  força  curt  (4  mesos

aproximadament).  Per  tant,  la  qualitat  de  l'aplicació,  i  especialment,  el  nombre  de

funcionalitats ha depès del temps. A causa d'aquesta limitació l'anàlisi de les imatges és

més aviat simple. Això s'ha intentat solucionar fent un disseny modular, per que en un

futur es puguin afegir mòduls que permetin un anàlisi diferent, més  especific, i  més

profund.

Altres  limitacions  les  tenim a  l'hora  d'obtenir  les  imatges.  L'API  d'Instagram només

permet baixar 5000 imatges per hora. D'entrada això pot semblar molt, però s'ha de tenir

en compte que l'aplicació  ha de poder treballar amb diferents esdeveniments a la vegada

i que s'estan pujant unes 75 milions d'imatges al dia2. Habitualment però, no arribarem a

aquest  limit,  però  quan un esdeveniment  s'acaba,  s'analitzen  les  imatges  per  a  poder

baixar més imatges relacionades. És en aquest moment quan es poden arribar a baixar

milers d'imatges a la vegada i es pot arribar fàcilment al limit de descarregues imposat
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pel proveïdor.

Centrant-nos  en les  limitacions  econòmiques,  cal  esmentar  que  s'han  fet  probes  amb

eines de pagament més potents per al anàlisi de les imatges com ara Reckognition3 però a

causa de disposar d'un pressupost molt limitat s'ha descartat el seu us.
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4.   Requeriments no funcionals  

4.1   Requeriments d'escalabilitat

L'objectiu  d'aquesta  aplicació  és  poder  assumir  el  major  número  d'esdeveniments  en

funcionament  concurrents possible. El principal problema és que no sabem mai com es

pujaran, i per tant com rebrem les imatges a traves del temps. Podria ser que hi hagi un

esdeveniment en el que molta gent pugi moltes imatges a la vegada, com per exemple pot

passar  en  un  partit  de  futbol  quan  es  fa  un  gol.  A més  a  més  l'aplicació  ha  estat

dissenyada per a que en un futur pugui ser oferida com servei web extern amb gestió

d'usuaris.

Per  a  poder  gestionar  l'escalabilitat  de  forma  efectiva  el  sistema  ha  estat  dissenyat

completament  al  voltant  d'una  base  de  dades  ElasticSearch.  ElasticSearch  ens

proporciona una base de dades  completament distribuida, amb un motor de cerca de text

complet  i  multiusuari,   amb  una  interfície  web  RESTful  i  documents  JSON  sense

necessitat d'esquema.

Hem de tenir en compte també, a part de la alta demanda, el fet que el nostre sistema rep

les imatges en temps real. Això fa que haguem assegurar que els servidors, o al menys un

d'ells està sempre operatiu, sinó es podrien perdre algunes de les dades que els servidors

d'Instagram  ens  envia.  Per  aquest  motiu,  el  nostre  servidor,  encarregat  de  rebre  la

informació d'Instagram també té múltiples instancies i és fàcilment replicable.

L'aplicació BPEM, és a dir l'aplicació de visualització i control, al ser una aplicació web,

i al obtindre les dades d'una base de dades remota i distribuïda, també pot ser fàcilment

replicable. Així,  l'aplicació està preparada per a poder gestionar gran quantitat d'usuaris a

la vegada.
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4.2   Requeriments de rendiment 

 ·Alta velocitat i baixa latència 

Totes les funcionalitats de l'aplicació s'han d'executar en un temps relativament curt. Per

aquest motiu tots els càlculs que requereixen un cert temps per a ser executats, s'executen

de forma automàtica i no sota demanda, així els usuaris l'únic que provoquen les seves

accions són consultes a la base de dades.

· Fiabilitat del sistema 

Els servidors han de ser fiables i han d'estar disponibles sempre, si això no fos així es

podrien perdre dades que només es reben en temps real, per això l'escalabilitat també és

un punt important.

Al tenir una base de dades distribuïda, també ens assegurem que no perdrem mai les

dades.
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4.3   Requeriments de seguretat 

· Seguretat en l'aplicació

Actualment l'aplicació està pensada com una eina interna, per tant, el servidor sota el que

corre, no hauria de ser configurat per a que pugui ser accedida des de l'exterior.

· Seguretat al servidor 

El  servidor  ha d'estar  totalment  protegit  d'accessos  no autoritzats.  Els  únics  accessos

autoritzats són els accessos que ens puguin fer els servidors d'Instagram a l'hora d'enviar-

nos la informació  de les imatges que volem. Per això s'haurà de configura un firewall per

a que només accepti connexions d'Instagram. A més a més Instagram només envia les

dades a través d'una connexió xifrada amb https.

· Seguretat en la base de dades 

La  base  de  dades  al  ser  distribuïda,  pot  no  estar  en  la  mateixa  xarxa.  Per  defecte

ElasticSearch  no  suporta  cap  tipus  d'autentificació.  Per  solucionar  aquest  problema

utilitzem  un  plug-in  anomenat  elasticsearch-jetty.  Aquest  plug-in  ens  permet  limitar

l'accés  a  la  base  de  dades  a  través  d'una  autentificació  bàsica  amb  nom d'usuari  i

contrasenya. El plug-in també ens permet xifrar les dades a través del protocol HTTPS.

Igualment, també és recomanable configurar un firewall per a que els nodes de la base de

dades només puguin rebre peticions d'altres nodes o dels servidors, tant els servidors que

reben les imatges d'Instagram i les guarden, com dels servidors de l'aplicació.

· Seguretat en la transmissió

En el cas de tenir nodes de la base de dades o be, múltiples instancies dels servidors, tant

del servidor encarregat de rebre les imatges d'Instagram, com del encarregat de mostrar

l'aplicació al usuari, necessitem que les connexions entre ells siguin sempre xifrades, per

aquest motiu tots els nodes i servidors fan servir sempre el protocol HTTPS per a parlar

entre ells i amb l'usuari.
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· Compliment de Llei LOPD (Llei orgànica de protecció de dades)

El nostre sistema ha de complir la llei espanyola coneguda com LOPD (llei orgànica de

protecció

de dades) ja que ens regim per la legislació espanyola pel que fa a la recopilació de dades

personals.

· Compliment de la normativa d'ús de l'API d'Instagram

El nostre sistema ha de complir també, la normativa d'ús de l'API d'Instagram4.

· Usuaris malintencionats

Els  sistemes  no  han  de  ser  vulnerables  als  atacs,  especialment  als  més  coneguts

(SQLInjection, Sniffers, etc), per això la seguretat en el desenvolupament s'ha fet tenint

en compte aquests possibles atacs per poder evitar-los. Per aquest motiu utilitzem sempre

HTTPS per a comunicar qualsevol dels nodes o servidors.
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4.4   Requeriments d'usabilitat

És important tenir una interfície amb un aspecte i un acabat professional. També, és molt

important  l'aspecte  d'usabilitat,  és  a  dir,  aconseguir  que  a  l'usuari  li  resulti  fàcil

aconseguir  el  seu  propòsit  dins  l'aplicació,  de  manera  que  en  cap  moment  tingui  la

sensació d'estar perdut i no saber què està fent o on és.

Per a això, ens centrem en:

· Localització

D'entrada l'aplicació estarà només disponible en anglès, però el desenvolupament s'ha fet

tenint en compte que no depengui de l'idioma i sigui fàcil adaptar-lo a qualsevol altre.

· Extensible a altres llengües

El joc està pensat per abordar altres lligues de futbol i públic d'altres països, per això el

desenvolupament  s'ha fet  tenint  en  compte  que no depengui  de l'idioma i  sigui  fàcil

adaptar-lo a

qualsevol altre.

· Textos escrits sense faltes ortogràfiques i sense frases malsonants

Una  aplicació  amb  faltes  d'ortografia  resta  professionalitat  i  dóna  sensació  de  poca

serietat.

· Possibilitat d'accedir a l'aplicació amb diferents dispositius 

Amb la popularitat actuals dels smartphones és important que la pàgina es visualitzi i

respongui bé des de qualsevol dispositiu i tamany de pantalla.

· Funcionament simple

El funcionament i la navegació han de ser senzills i intuïtius.
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4.5   Requeriments visuals 

 · Disseny funcional 

El disseny de l'aplicació ha de ser funcional de manera que l'usuari pugui navegar per les

diferents opcions de l'aplicació de forma còmoda i intuïtiva. Així, l'usuari executarà la

funcionalitat que desitgi sentint que en tot moment té el control de la situació. 

· Disseny net i agradable 

El disseny ha de ser un disseny net i  agradable per a un tipus d'aplicació d'aquest estil, és

a dir, sense una sobrecàrrega gràfica.
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4.6   Requeriments d'entorn 

Per al projecte, s'ha utilitzat una màquina situada a la FIB, que ens farà totes les funcions

dels diferents tipus de servidors i  nodes de la base de dades.  Per al  sistema operatiu

utilitzem un Ubuntu Server 12.04 LTS.

Un cop definit el SO, les eines i les seves versions utilitzades són les següents: 

● Apache server 2.2.16

● Kibana 3.0

● ElasticSearch 1.2

● Tomcat 7

● Crontab: el que ve juntament amb el sistema.
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5.   Riscos

5.1   Temps

El temps és un dels riscos més important per al desenvolupament del projecte. L'aplicació

ha  de  tenir  un  mínim  de  funcionalitats  bàsiques,  i  per  descomptat,  funcionant  a  la

perfecció. Per aquest motiu s'ha seguit una planificació estricta, considerant també un

percentatge de desviacions i imprevistos.

5.2   Anàlisi de les imatges

Tot i que d'entrada les imatges no s'estant analitzant, s'han fet proves amb l'API d'anàlisi

d'imatges Rekognition, i l'aplicació està preparada per a poder ser utilitzada amb dita

API.  Hem de tenir  en compte que l'anàlisi  d'imatges  és  complexa  i  pot  no donar  el

resultats esperats, com ara detectar objectes o conceptes que en la imatge analitzada no hi

son.
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6.   Tecnologies utilitzades

6.1   Descripció de l'arquitectura / sistema

Fig.1 Esquema simplificat de l'arquitectura i funcionament del sistema

Per  al  projecte,  es  va  utilitzar  una  programació  orientada  a  objectes,  aprofitant  les

tècniques que

ofereix  (polimorfisme,  herència,  abstracció,  etc).  A  més,  seguim  un  patró  de

desenvolupament

MVC (Model-Vista-Controlador), per estructurar les capes de frontend, backend i accés a

base de dades de manera que hi hagi independència entre elles.

Actualment,  per  limitacions,  de  pressupost  i  de  hardware,  tots  els  diferents  tipus  de

servidor i les diferents bases de dades corren en la mateixa maquina, però està pensat per

a ser totalment distribuït, gràcies, principalment, a l'us de ElasticSearch com a base de

dades.

Com podem veure a la figura 1, el sistema consta de diferents parts, cada una d'elles pot

estar  en  un  servidor  físic  diferent,  donant  una  fàcil  redundància  i  escalabilitat.  El

funcionament de cada una de les tasques esta més ben detallat en la secció Requeriments

funcionals.
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6.2   Descripció general de les tecnologies

Les tecnologies utilitzades en el projecte són algunes de les que s'han vist al llarg del

grau,

i més especialment, les vistes en les assignatures d'especialitat de Tecnologies de la

Informació. En primer lloc, l'aplicació web ha estat implementada en HTML, CSS3,

Javascript, JQuery i bootstrap. Pel que fa al backend, tot el codi està implementat amb

Java i per a la base de dades s'ha utilitzat ElasticSearch. 

ElasticSearch proporciona una interfície HTTP i una API Java per poder-hi interactuar.

Les  querys  d'ElasticSearch,  la  informació  guardada,  i  les  respostes  a  les  querys,

funcionen completament amb JSON. Això ens dona certa facilitat, principalment alhora

de  guardar  les  dades  de  les  imatges,  ja  que  els  servidors  d'instagram ens  envien  la

informació  en  format  JSON.  També  cal  mencionar  que  l'API  d'analisi  d'Imatges

Rekognition també retorna els resultats de les imatges en format JSON.

Els servidors d'Instagram ens envien la informació de les imatges via REST i en format

JSON, per tant el nostre servidor és un servidor REST.
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6.3   Descripció general de les eines de treball 

6.3.1   Tecnologies Software 

· ElasticSearch

És el sistema utilitzat per la gestió de les nostres bases de dades. Elasticsearch pot ser

utilitzat per a cercar qualsevol tipus de document. Proporciona cerca escalable, té cerca

en temps quasi-real, i suporta tinença múltiple. ElasticSearch és distribuïda, el que vol dir

que els index poden ser dividits entre fragments i cada fragment pot tenir zero o més

repliques. Cada node acull un o més fragments, i actua com a coordinador per a delegar

operacions  cap  als  fragments  correctes.  El  rebalanceig  i  l'enrutament  es  fan

automàticament. 

Utilitza Lucene i proporciona una interfície disponible a través de JSON i una API Java.

Lucene és una API de codi obert per a la recuperació d'informació. És útil per a qualsevol

aplicació que requereixi indexat i cerca a text complet.

Una  altra  característica  de  ElasticSearch  és  una  anomenada  "gateway".  Aquesta

característica controla la persistència a llarg temps d'un index, per exemple, un index pot

ser recuperat de la gateway en cas que el servidor caigui. Elasticsearch suporta peticions

GET en  temps  real,  el  que  el  fa  una  solució  NoSQL,  però  no  suporta  transaccions

distribuïdes.

ElasticSearch està distribuïda en forma de codi lliure i gratuïta.

· API d'Instagram

Instagram és el proveïdor d'Imatges de la nostra aplicació. És una API HTTP i el resultats

sempre són en format JSON. La seva API ens permet obtenir les imatges a partir de certs

paràmetres, principalment, tags, geolocalitzacions, usuaris, i a partir d'una data. 

També té vàries limitacions, com ara un limit de 5000 peticions per hora per aplicació

registrada. Per a registrar una aplicació és necessari un compte d'usuari d'Instagram, una
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vegada tenim una aplicació registrada ja li podem començar a fer peticions a la API.

Això, però, no significa que l'aplicació estigui loguejada amb aquest usuari, simplement

l'usuari és el propietari de l'aplicació, i per tant el responsable de complir les normes amb

les dades dels usuaris de la xarxa social.

Una de les principals característiques que te l'API és la capacitat de treballar en temps

real. Per això es subscriuen tags o geolocalitzacions, passant també com a paràmetre un

servidor en que hi rebrem les notificacions de les imatges que els usuaris de la xarxa

social vagin pujant en temps real. El nostre sistema utilitza les dues maneres d'obtenir les

imatges, en temps real i sota demanda.

· Rekognition

Rekognition és una API d'anàlisi d'imatges. Ofereix un servei per a detectar, reconèixer,

etiquetar  i buscar cares i conceptes, així també com, categoritzar escenes en una foto, a

través d'una API REST. 

El principal problema d'aquesta API, tot hi ser perfecta per a l'us de la nostra aplicació, és

que es de pagament,  i  tot  hi que hi hem fet probes i l'aplicació està preparada per a

utilitzar-la, no la utilitzarem per qüestions de pressupost.

· JSP

JavaServer  Pages és una tecnologia que permet  als  desenvolupadors  de pàgines web,

generar respostes dinàmicament a peticions HTTP. La tecnologia permet que codi Java i

certes accions predefinides siguin incrustades en un context estàtic.

La sintaxi de JSP incorpora tags XML addicionals, anomenats accions de JSP, per ser

usats  per invocar  altres  funcions.  Addicionalment,  la  tecnologia permet  la  creació de

llibreries d'etiquetes que actuen com extensions de l'estàndard d'etiquetes HTML o XML.

Les llibreries d'etiquetes aporten una forma multiplataforma d'ampliar les capacitats d'un

servidor web. 
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Els JSPs són compilats en Servlets per un compilador JSP. Aquest pot generar un servlet

o generar bytecode directament.

JSP ha estat utilitzar per a desenvolupar part de la interfície web per a l'aplicació.

· Apache Tomcat

Apache  Tomcat  és  un  contenidor  de  servlets  desenvolupat  a  l'Apache  Software

Foundation.  Tomcat implementa les especificacions de servlet i de Java Server Pages

(JSP) de Sun Microsystems,  proporcionant  un entorn per  al  codi  Java a  executar  en

cooperació  amb  un  servidor  web.  Aquest  afegeix  eines  per  a  la  configuració  i  el

manteniment,  però  també  pot  ser  configurat  editant  els  fitxers  de  configuració  que

normalment són en format XML. Tomcat inclou el seu propi servidor HTTP, per això

també se'l considera un servidor web independent.

Tomcat és el contenidor del nostre servidor per a poder rebre les imatges dels servidors

d'Instagram. També s'utilitza per una part de la interfície web, per a poder executar els

mòduls escrits en JSP.

· Kibana

Kibana és una aplicació web de visualització de dades guardades en una base de dades

ElasticSearch. Es connecta a un dels nodes de la base de dades i permet generar gràfiques

i altres mètodes de visualització de les dades, com ara mapes, a partir de certs paràmetres

que el  desenvolupador  pot  definir.  Kibana és  utilitzat  en  l'aplicació  per  a  visualitzar

algunes de les dades de les imatges. Kibana requereix ser executat en un servidor Apache

HTTP.

· Apache HTTP

Apache  HTTP  Server  és  un  servidor  HTTP  (de  pàgines  web)  de  codi  obert

multiplataforma  desenvolupat  per  Apache  Software  Foundation.  Apache  és  utilitzat
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principalment per a servir tant contingut estàtic i pàgines web dinàmiques a la World

Wide Web. Moltes aplicacions web s'han dissenyat fent servir l'entorn i les funcionalitats

que Apache ofereix. En el nostre cas l'utilitzem per a executar i visualitzar Kibana.

· JSON

JSON  (acrònim de  JavaScript  Object  Notation)  és  un  estàndard  obert  basat  en  text

dissenyat  per  a intercanvi  de dades llegible per humans.  Deriva del  llenguatge script

JavaScript,  per  a  representar  estructures  de  dades  simples  i  llistes  associatives,

anomenades objectes. Instagram, ElasticSearch i Rekognition, tots treballen amb objectes

JSON, per això totes les dades enviades, rebudes o guardades estan en aquest format.

· Eclipse IDE

Entorn de desenvolupament utilitzat per a tota implementació del codi backend i també

per al 

de frontend. 

L'IDE Eclipse és un entorn de desenvolupament integrat - una eina per a programadors

pensada per escriure, compilar, depurar i executar programes. Està escrit en Java - però

pot 

servir per a qualsevol altre llenguatge de programació – i suporta el desenvolupament de

tots els tipus d'aplicació Java.  . Existeix a més un nombre important de 

mòduls per estendre l'IDE Eclipse. L'IDE eclipse és un producte lliure i gratuït sense 

restriccions d'ús. 

· Ubuntu 12.04 LTS 

S'ha escollit aquesta distribució per als ordinadors de desenvolupament i per al servidor

pel fet que una versió estable. Ubuntu és un sistema operatiu basat en Linux i que es

distribueix com a programari lliure i gratuït, el qual inclou el seu propi entorn d'escriptori

anomenat Unity. Per al servidor s'ha optat per la versió Ubuntu 12.04 LTS Server Edition,
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que és igual que la d'escriptoris però sense l'entorn gràfic.

· Servidor SSH 

Aquesta  tecnologia  ens  permet  connectar-nos  remotament  al  nostre  servidor  amb

seguretat RSA. 

Això impedeix que les nostres connexions puguin ser manipulades. 

SSH  és el nom d'un protocol i del programa que l'implementa, i serveix per accedir a

màquines  remotes  a  través  d'una  xarxa.  Permet  gestionar  per  complet  l'ordinador

mitjançant un intèrpret de comandaments, i també pot redirigir el tràfic de X per poder

executar programes gràfics si tenim un servidor X (en sistemes Unix i Windows) corrent.

A més de la connexió a altres dispositius, SSH ens permet copiar dades de forma segura

(tant  fitxers sol com simular sessions FTP xifrades), gestionar claus RSA per no escriure

claus al connectar als dispositius i passar les dades de qualsevol altra aplicació per un

canal segur tunelitzat via SSH.

6.3.2   Tecnologies Hardware 

· Ordinadors de desenvolupament 

L'ordinador utilitzat per al desenvolupament és un ordinador portàtil senzill, sense grans

especificacions ni requeriments tècnics. Compta un processador Intel i5 que treballa a

freqüència de 2,26 GHz, 6 GB de memòria RAM i un disc dur de 500 GB. 

· Servidors externs 

El servidor extern, és un servidor de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, el hardware

d'aquest  servidor  és  molt  limitat,  però  suficient  per  poder  fer  demostracions  de  la

tecnologia.
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6.3.3   Descripció dels riscos 

Hi ha diferents tipus de riscos per al nostre projecte. El risc més notable correspon al

fallada o problemes de servei de les màquines i amb què comptem. De fet,  durant el

desenvolupament  de  l'aplicació  el  portàtil  utilitzat  per  a  desenvolupar  el  projecte  va

deixar de funcionar, endarrerint una setmana el desenvolupament del projecte.

A més, és important destacar que, inicialment, al no conèixer les tecnologies a utilitzar va

fer canviar els plans de desenvolupament vàries vegades.
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7.   Especificació 

7.1   Casos d'ús 

7.1.1   Actors

En el nostre sistema, es tindran 3 actors principalment. El primer i més important és

l'actor que es va batejar amb el nom de BPEM. Es diu que és el més important perquè

serà el que representi els usuaris que accedeixen a la nostra aplicació., En essència aquest

actor  és  la  interfície  d'usuari,  és  a  dir,  l'aplicació  web.  En  segon  lloc  hi  ha  Cron-

Subscriber, una aplicació que s'executa cada cert temps. És l'encarregada de comprovar si

un esdeveniment s'ha d'iniciar o aturar. I per ultim tenim els servidors d'Instagram, que

ens enviaran als nostres servidors la informació de les imatges en temps real, a mesura

que  els usuaris de la xarxa social les vagin pujant.

Fig.2 Esquema dels actors
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7.1.2   Creació nou esdeveniment

Actors: Usuari. 

Descripció: Registrar un nou esdeveniment al sistema.

Precondicions: El esdeveniment no ha d'existir.

Postcondicions: El esdeveniment queda registrat i preparat per a començar a ser executat

a la data d'inici.

 

Flux: L'usuari introdueix les dades del nou esdeveniment, nom, tags, geolocalitzacions i

dates  d'inici  i  fi,  el  nou  esdeveniment  es  crea,  es  guarden  totes  les  dades  d'aquest

esdeveniment,  i es prepara per a que el l'aplicació de subscripció l'inicii a la data d'inici.

 

Flux alternatiu: Si l'usuari introdueix un un esdeveniment ja registrat, se'l notifica per 

pantalla  de  la  existència  del  mateix  i  se  li  demana  al  usuari  que  insereixi  un  nom

d'esdeveniment diferent.

7.1.2   Inici d'un esdeveniment

Actors: Cron-Subscriber. 

 

Descripció: Subscriure les dades als servidors d'Instagram.

 

Precondicions: La data d'inici ha de ser igual o inferior a l'actual.

Postcondicions: Els tags i geolocalitzacions queden subscrits als servidors d'Instagram.

 

Flux: L'aplicació Cron-subscriber s'executa automàticament cada dia, quan detecta que

algun  esdeveniment  hauria  d'estar  subscrit  i  no  ho  està,  el  subscriu  als  servidors

d'Instagram. 

 

Flux alternatiu: - .
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7.1.3   Esborrar un esdeveniment

Actors: Usuari. 

 

Descripció: Esborrar un esdeveniment i totes les seves dades del sistema.

 

Precondicions: El esdeveniment ha d'existir.

Postcondicions:  El  esdeveniment  queda  completament  esborrat  i  de-subscrit  dels

servidors d'Instagram, juntament amb les seves dades.

 

Flux: L'usuari demana que un esdeveniment s'esborri un esdeveniment, se li demana una

confirmació, i l'esdeveniment, juntament amb les seves dades s'esborren. En el cas que

aquest esdeveniment estigues en execució es de-subscriu dels servidor d'Instagram.

 

Flux alternatiu: Si l'usuari no confirma l'acció, es redirigeix a la pagina anterior.

7.1.4   Fi d'un esdeveniment

Actors: Cron-Subscriber. 

 

Descripció: L'esdeveniment es de-subscriu dels servidors d'Instagram

 

Precondicions:  La  data  de  finalització  del  esdeveniment  ha  de  ser  igual  o  inferior  a

l'actual.

Postcondicions: El esdeveniment es de-subscriu dels servidors d'Instagram.

 

Flux: L'aplicació Cron-subscriber s'executa automàticament cada dia, quan detecta que

algun esdeveniment hauria d'estar de-subscrit i no ho està, el de-subscriu als servidors

d'Instagram. 

 

Flux alternatiu: -.
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7.1.5   Esborrar un tag d'un esdeveniment

Actors: Usuari. 

 

Descripció: Esborra un tag d'un esdeveniment, juntament amb les seves dades i en el cas

que l'esdeveniment estigui en execució, de-subscriure'l dels servidors d'Instagram.

 

Precondicions: El tag ha d'existir.

Postcondicions: El tag del esdeveniment queda esborrat, juntament amb les seves dades i

de-subscrit dels servidors d'Instagram, en cas que ho estigués.

 

Flux:  L'usuari  demana  que  un  tag  d'un  esdeveniment  s'esborri,  se  li  demana  una

confirmació,  i  el  tag,  juntament  amb  les  seves  dades  s'esborra  En  el  cas  que

l'esdeveniment  del  que formava part  el  tag estigues en execució es des-subscriu dels

servidor d'Instagram.

 

Flux alternatiu: Si l'usuari no confirma l'acció, es redirigeix a la pagina anterior.

7.1.6   Rebre dades

Actors: Instagram. 

 

Descripció:  Quan  algun  usuari  d'Instagram  penja  alguna  imatge  amb  algun  dels

paràmetres dels quals estem subscrits, els servidors d'Instagram envien la informació de

la imatge als nostres servidors.

 

Precondicions: -.

Postcondicions:  Es  rep  i  es  guarda  a  la  base  de  dades  les  dades  que  els  servidors

d'Instagram ens estan enviant.

 

Flux: El servidor d'Instagram ens envia informació de les imatges que volem, se'ls hi fa

alguna modificació per a facilitar la seva posterior visualització i es guarda a la base de

dades.
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7.1.7   Veure l'estat general de tots els esdeveniments

Actors: Usuari. 

 

Descripció: Visualitzar la llista i l'estat dels diferents esdeveniments

 

Precondicions: -.

 

Postcondicions: -.

 

Flux: L'usuari demana des de la pantalla principal, veure una llista dels esdeveniments i

els seu estat general.

 

Flux alternatiu: -.

7.1.8   Veure resultats d'un esdeveniment finalitzat

Actors: Usuari. 

 

Descripció: Visualitzar les dades i les imatges d'un esdeveniment.

 

Precondicions: L'esdeveniment ha d'haver finalitzat

 

Postcondicions: -.

 

Flux:  L'usuari  demana  des  de  la  pantalla  d'esdeveniments,  veure  el  resultat  d'un

esdeveniment. Els resultats de l'anàlisi s'obtenen de la base de dades i se li mostren al

usuari.

 

Flux alternatiu: -.
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7.1.9   Veure resultats d'un esdeveniment no finalitzat

Actors: Usuari. 

 

Descripció: Analitzar i visualitzar les dades d'un esdeveniment no finalitzat.

 

Precondicions: L'esdeveniment ha d'haver estat iniciat.

 

Postcondicions: -.

 

Flux:  L'usuari  demana  des  de  la  pantalla  d'esdeveniments,  veure  el  resultat  d'un

esdeveniment. S'analitzen les imatges que s'han obtingut fins al moment i se li mostra el

resultat al usuari.

 

Flux alternatiu: -.

7.1.10   Calcul de resultats inicial

Actors: Cron-Subscriber. 

 

Descripció: Es fa un anàlisi amb les imatges del esdeveniment, una vegada aquest ha

acabat.  Això  ens  dona  uns  nous  paràmetres  amb  els  quals,  després,  obtindrem més

imatges

 

Precondicions: L'esdeveniment ha d'haver acabat.

 

Postcondicions: Es calculen i es guarden els resultats del anàlisi a la base de dades.

 

Flux: Quan es detecta que un esdeveniment ha acabat, es fa un anàlisi de les dades i es

guarda el resultat a la base de dades.

 

Flux alternatiu: -.
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7.1.11   Obtenció dades extra

Actors: Cron-Subscriber. 

 

Descripció: Amb els paràmetres que s'han obtingut del anàlisi inicial, es descarreguen un

grup d'imatges potencialment relacionades amb l'esdeveniment.

 

Precondicions: L'esdeveniment ha d'haver acabat i se li ha d'haver fet l'anàlisi inicial a les

seves dades.

 

Postcondicions:  Es  descarreguen  i  guarden  a  la  base  dades  un  grup  d'imatges

potencialment relacionades amb l'esdeveniment.

 

Flux: Una vegada s'ha fet l'anàlisi inicial de les imatges d'un esdeveniment, es descarrega

totes les imatges amb els paràmetres obtinguts de l'anàlisi, i es guarden a la base de dades

després d'haver-les modificat per a facilitar la seva futura visualització.

 

Flux alternatiu: -.
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7.2   Model Conceptual

El  model  conceptual  és  la  representació  dels  objectes  significatius  en  el  domini  del

problema. Essencialment mostra les classes d'objectes i les seves associacions. Com hem

vist anteriorment, la nostra aplicació consta de tres parts diferenciades: l'aplicació web o

frontend, el servidor que rep les imatges dels servidors d'Instagram, i l'aplicació Cron-

Subscriber.

Figura 3. Representació simplificada del model conceptual de les diferents aplicacions
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7.3   Diagrames de seqüencia

A continuació es procedirà a llistar tots els possibles diagrames de seqüència d'alguns els

casos d'ús més rellevants que s'han vist anteriorment. Els diagrames han estat simplificats

i  per  això,  algunes  operacions  han  estat  sintetitzades.   Altres  diagrames  tampoc  es

mostren pel fet que el seu procediment és molt similar als altres que sí que es mostraran. 

També cal remarcar que cada cas d'ús pot tenir diversos fluxos alternatius i per tant 

en els diagrames exposats, es va a contemplar un sol flux del cas d'ús. 

7.3.1   Crear nou esdeveniment

Aquest  cas  d'ús  és  un  dels  més  importants  de  cara  a  l'aplicació.  És  el  que  crea  els

esdeveniments amb els que després podrem treballar. Primer l'usuari introdueix les dades

del esdeveniment, el nom, una llista de tags, una llista de localitzacions dividida en tres

camps, latituds, longituds i els radis. Els radis han d'anar entre 1000 i 5000 metres. A

partir  d'aquests  paràmetres  l'aplicació  baixarà  les  imatges.  A més  a  més  també  hem

d'introduir una data d'inici i una de finalització. 

Una vegada l'usuari ha introduït totes les dades, el client, és a dir el navegador web en el

nostre  cas,  envia  aquestes  dades  i  l'ordre  de  registre  a  un  servlet  anomenat

FrontControler.  Aquest Servlet  comprova que les dades siguin correctes i ho envia al

BussinesLogic. 

El  BussinesLogic és  la  classe de  la  capa  domini  principal.  Primer comprova que un

esdeveniment amb el mateix nom no existeixi, si fos així retornaria un missatge d'error

cap al FrontControler, redirigin l'usuari a una pantalla informant-li del error. En cas que

no existeixi i tot sigui correcte, es procedeix a guardar les dades a la base de dades i a

generar la pagina que informarà a l'usuari que el registre ha anat bé.
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Figura 4. Diagrama de sequencia per a crear un nou esdeveniment
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7.3.2   Llistar esdeveniments

Per a aquest cas d'ús només hem d'obtenir una llista dels esdeveniments i alguns dels

seus paràmetres per a mostrar el seu estat. Comença quan l'usuari, a través del client

web, demana que se li mostri la llista d'esdeveniments fent una crida a FrontControler.

FrontControler crida a BussinesLogic i aquest s'encarrega de cridar a DataBaseAcces per

a que accedeixi a la base de dades i obtenir així la llista d'esdeveniments. La llista s'envia

un altre com a FrontControler, el qual s'encarrega de generar la vista web amb la que

l'usuari veurà la llista d'esdeveniments.

Figura 5. Diagrama de seqüencia per a obtenir la llista d'esdeveniment
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7.3.3   Veure estat d'un esdeveniment

Una vegada tenim la llista d'esdeveniments, el client ens dona una serie d'opcions, una

d'elles és veure les dades de l'esdeveniment. Si l'usuari tria aquesta opció, es crida a

FrontControler amb la funció per a obtenir la informació d'un esdeveniment i el nom de

l'esdeveniment com a paràmetre. FrontControler repetira la crida a BussinesLogic. 

BussinesLogic  demanara  a  DataBaseAcces  que  accedeixi  a  la  base  de  dades  i  li

proporcioni la informació del esdeveniment. Aquí poden passar dues coses, la primera

és  que  l'esdeveniment  estigui  en  execució.  En  aquest  cas  no  tenim  cap  imatge

analitzada, per tant les analitzarem i retornarem el resultat cap a FrontControler per a

que generi la vista per al usuari. 

En cas que l'edeveniment ja hagues acabat, Cron-Subscriber ja se'n hauria encarregat

d'analitzar les imatges i l'únic que hauria de fer es sevir el resultat cap a FrontControler

per a generar la vista de les dades.

Figura 6. Diagrama de seqüencia per a veure l'estat d'un esdeveniment
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7.3.4   Esborrar esdeveniment

A través de la llista d'esdeveniments, el client ens dona una serie d'opcions, una d'elles

és esborrar un esdeveniment. Si l'usuari tria aquesta opció, es crida a FrontControler

amb  la  funció  per  a  esborrar  un  esdeveniment  i  el  nom  de  l'esdeveniment  com  a

paràmetre. FrontControler repetira la crida a BussinesLogic. 

BussinesLogic  demanara  a  DataBaseAcces  que  accedeixi  a  la  base  de  dades  i  li

proporcioni la informació del esdeveniment. Aquí poden passar dues coses, la primera

és que l'esdeveniment estigui en execució. En aquest cas, primer s'han de de-subscriure

els tags dels servidors d'Instagram. Per això cridarem una funció que s'encarrega de de-

subscriure cada tag. En cas de que les de-subscripcions hagin sigut correctes procedirem

a  cridar  la  DataBaseAcces  per  a  esborrar  de  la  base  de  dades  les  dades  de

l'esdeveniment. En cas que hi hagués hagut algun error a l'hora de de-subscriure els tags

dels servidors d'Instagram retornaríem un missatge d'error, demanant que es torni a

provar més tard.

En cas que l'esdeveniment ja hagués acabat, només s'han d'eliminar les dades a la base

de dades a través de la classe DataBaseAcces.

Una vegada hagi acabat l'operació, li retornem a FrontControler el resultat de l'operació,

si tot ha anat bé ho si hi ha hagut algun problema al contactar els servidors d'Instagram.
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Figura 7. Diagrama de seqüencia per a esborrar un esdeveniment
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7.3.5   Inici d'un esdeveniment

Cada cert temps, l'aplicació Cron-Subscriber és executada a través de Crontab. Aquesta 

aplicació fa vàries comprovacions, una d'elles essent la de mirar si hi ha esdeveniments 

que s'haurien d'haver iniciat i encara no ho han fet. Comença quan li demana a la classe 

BusinessLogic que comprovi si hi ha algun esdeveniment per subscriure. Aquest li 

demana a la base de dades una llista dels esdeveniments i la seva informació, que no 

estiguin corrent i que la seva data d'inici sigui més gran i la de finalització més petita que

la d'avui. Una vegada tenim aquesta llista, intentarem subscriure cada tag i 

geolocalització als servidors d'Instagram per a pode'n rebre les imatges. Si el registre ha 

anat bé guardarem a la base de dades, a la informació del esdeveniment que aquest 

està en execució.

Figura 8. Diagrama de seqüencia per a iniciar un o varis esdeveniments
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7.3.6   Fi d'un esdeveniment

Cada cert temps, l'aplicació Cron-Subscriber és executada a través de Crontab. Aquesta

aplicació fa vàries comprovacions, una d'elles essent la de mirar si hi ha esdeveniments

que haurien d'haver finalitzat i  encara no ho han fet.  Comença quan li  demana a la

classe BusinessLogic que comprovi  si  hi  ha algun esdeveniment per aturar.  Aquest li

demana a  la  base de dades una llista  dels  esdeveniments  i  la  seva  informació,  que

estiguin corrent i  que la  seva data de finalització sigui  més gran que la  d'avui.  Una

vegada  tenim  aquesta  llista,  intentarem  de-subscriure  cada  tag  i  geolocalització  als

servidors d'Instagram per a pode'n rebre les imatges. Si el registre ha anat bé guardarem

a la base de dades, a la informació del esdeveniment que aquest està en execució.

Figura 9. Diagrama de seqüencia per a finalitzar un o varis esdeveniments
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7.3.7   Rebre una imatge dels servidors d'Instagram

Aquest és un cas d'ús bastant simple, però que inicialment va costar de posar a punt.

Comença quan el servlet del servidor rep una petició post dels servidors d'Instagram.

Llavors comprovem les dades que ens arribat, quina imatge, a quin esdeveniment i tag

pertany. Tot seguit modifiquem el JSON que ens han enviat, això és fa principalment

perquè Kibana  pugui interpretar les dades, han d'estar en un format concret. Tot seguit

procedim a guardar les dades rebudes a la base de dades. 

DataBaseAacces a més a més també mirarà a quin tag pertany la imatge i actualitzarà el

numero d'imatges descarregades guardat al objecte tag.

Figura 10. Diagrama de seqüencia per a quan es rep una imatge dels servidors

d'Instagram
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7.4   Estructura de la base de dades

Com s'ha mencionat anteriorment, la base de dades és una base de dades ElasticSearch, 

és a dir, noSQL i amb cerca de text complet. Això ens proporciona molta elasticitat, 

principalment al no haver de definir prèviament cap tipus d'estructura, o taules, com en 

SQL. A ElasticSearch però, se li poden definir index i tipus d'objectes. En la nostra 

aplicació tenim definits els tipus d'objectes per a poder accedir directament a ells i així 

poder tenir camps comuns entre els objectes sense haver-nos de preocupar a l'hora de fer 

els accessos de no obtenir objectes que no ens interessen.

Tot hi així, podem fer-la servir, una mica, amb la idea d'una base de dades SQL. En la 

base de dades hi guardem tres tipus d'objectes, esdeveniments, tags, i les imatges. Com 

que tots els objectes de cada tipus seran més o menys iguals podem utilitzar la base de 

dades de forma similar a com ho faríem en una SQL si aquests tres tipus d'objectes fossin

taules.

Els esdeveniments es guarden en el format JSON següent:

{name: String, 

tags: JSONArray<String>, 

latituds: JSONArray<long>, 

longitudes: JSONArray<long>,

radis:JSONArray<long>,  

dataini: String, 

datafi: String, 

state: String}

Un exemple seria el següent:

{name: "nom_esdev", 

tags:[tag1, tag2], 

latituds:[lat1, lat2], 

long:[long1, long2], 

radis:[radi1, radi2],  

dataini:"yyyy/dd/mm", 
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datafi"yyyy/dd/mm", 

state:"finished"}

Els tags contenen informació relacionada amb la ID que ens proporciona Instagram per al

registre d'aquell tag, juntament amb informació sobre els esdeveniments als que 

pertanyen i al total d'imatges que s'han descarregat per aquell tag.

Els tags es guarden en el format següent:

{name: String, 

lat: long, 

longitud: long,  

radi: long, 

events: JSONArray<String>, 

id:long, 

nimages:long}

Podem veure com en el tipus tag també estem guardant les geolicalitzacions. Això és 

perquè Instagram ho considera tot el mateix i es basa en la id per a identificar-ho. Per 

aquest motiu quan es treballa amb la api d'Instagram farem servir sempre la ID per a 

obtenir les dades de la base de dades.

Per ultim tenim les imatges. Les imatges són objectes molt més complexos, amb arrays 

d'objectes dintre d'arrays, per això només mencionaré una mica l'estructura bàsica.

En general consten de una ID, una data, vàries url's per a diferents resolucions, 

l'esdeveniment al que pertanyen, una llista amb tots els tags amb els que s'ha etiquetat la 

imatge, la localització, comentaris i informació sobre els usuaris dels comentaris, likes i 

informació sobre els comentaris dels likes i informació sobre l'usuari que ha pujat la 

imatge.

Habitualment les imatges les obtindrem pel paràmetre "esdeveniment" que hem afegit al 

moment de guardar la imatges a la base de dades.
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8.   Vistes de l'aplicació

8.1   Crear un esdeveniment

Aquesta és la vista que ens permetrà registrar nous esdeveniments, és una de les més 

importants de cara a l'aplicació. És la vista que ens permet que crear els esdeveniments 

amb els que després podrem treballar. Primer l'usuari introdueix les dades del 

esdeveniment, el nom, una llista de tags, una llista de localitzacions dividida en tres 

camps, latituds, longituds i els radis. Els radis han d'anar entre 1000 i 5000 metres. A 

partir d'aquests paràmetres l'aplicació baixarà les imatges. A més a més també hem 

d'introduir una data d'inici i una de finalització. 

Una vegada l'usuari ha introduït totes les dades, ha de clicar al boto "Register" i si tot ha

anat bé se li mostrarà un missatge de confirmació.

Captura 1. Captura de pantalla de la vista per a crear nous esdeveniments
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8.2   Veure estat dels esdeveniments

Aquesta és la vista que ens permetrà veure, esborrar, configurar i accedir als resultats dels

diferents esdeveniments que tenim en el sistema. Ens mostrara els esdeveniments, amb el

seu nom, les dates d'inici i fi, l'estat actual, és a dir, si esta en execució, programada o be 

finalitzada. A més per a cada esdeveniment tindrem vàries opcions, una d'elles per a 

veure els resultats dels esdeveniments que ja han començat o bé han acabat, una altra per 

esborrar l'esdeveniment i l'altre per a configurar-lo. 

Captura 2. Captura de pantalla de la vista de visualització i control dels esdeveniments
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8.3   Veure estat d'un esdeveniment

En l'apartat anterior hem vist que els esdeveniments tenen una opció per a ser 

configurats. Aquesta vista ens mostra l'estat de l'esdeveniment, les imatges que s'han 

descarregat de cada tag, i una opció per a eliminar el tag.

Captura 3. Captura de pantalla de la vista de control d'un esdeveniment.
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8.4   Veure les imatges d'un esdeveniment

Per ultim tenim la vista de resultats. Aquesta vista ens mostra unes quantes imatges, 

amb un link al final per a poder anar a la següent pagina d'imatges. (Captura 4)

També ens mostra els resultats de l'anàlisi de les dades i un mapa generat amb Kibana 

amb el a partir de les dades de localització de les imatges.(Captura 5)

Captura 4. Captura de pantalla de la vista de visualització d'un esdeveniment, en concret

la visualització de les imatges.
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Captura 4. Captura de pantalla de la vista de visualització d'un esdeveniment, en concret

la visualització de les dades de les imatges analitzades.
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9.   Gestió del projecte 

En aquesta secció es va a afrontar la gestió del projecte en el seu conjunt. Es presentarà la

planificació, pressupost, i també es tractarà la metodologia de treball seguida i el pla de

acció. 

9.1   Planificació temporal

9.1.1   Descripció de les tasques

· Diagrama de classes 

Prioritat: Molt alta 

Requeriments: cap 

Aquesta fase inclou el disseny de las classes del sistema seguint el patró Modelo-Vista-

Controlador. També inclourem aquí el disseny de la base de dades per emmagatzemar

tota la informació que ens serveix el proveïdor . El diagrama de classes es farà tenint en

compte la diferent informació que ens serà servida pel proveïdor d'imatges . D'entrada el

proveïdor principal serà Instagram . Les tasques a desenvolupar són :

o  Tasca  1:  Disseny  de  classes  del  sistema  seguint  el  patró  Model  -  Vista-  

Controlador . Dificultat: Alta .

o  Tasca  2:  Paral·lelament  al  disseny  de  classes  ,  s'analitzaran  els  diferents  

proveïdors d'imatges que és poden adaptar al nostre projecte . Això es deu al  

fet que, per al disseny de classes i la base de dades, es tindrà molt en compte 

el proveïdor, especialment, quines dades serveix i de quina manera , per així  

obtenir el màxim rendiment per a la nostra aplicació . Dificultat: Alta

o Tasca 3: Disseny de la base de dades per emmagatzemar tota la informació  

que ens serveix el proveïdor . Dificultat: Mitjana.
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· Nucli del sistema 

Prioritat: Molt alta 

Requeriments: Disseny de classes i bases de dades completades 

A la segona fase, es començarà a programar el back-end. 

o Tasca 1: S'implementaran totes les classes dissenyades. Dificultat: Baixa. 

o  Tasca 2:  S'implementaran  les  funcions  dedicades  a  obtenir  les  imatges  del  

proveïdor i al seu emmagatzemat a la nostra base de dades. Dificultat: Alta. 

o Tasca 3: Un cop s'aconsegueixi obtenir una certa robustesa i fiabilitat a la nostra

base  de  dades,  es  realitzarà  el  disseny  de  les  diferents  aplicacions  per  

analitzar-les. Dificultat: Baixa

· Disseny de Front-End 

Prioritat: Molt alta 

Requeriments: Acabat nucli de sistema per a poder obtenir imatges. 

En  aquesta  fase  dissenyarem  i  desenvoluparem  un  front-end  amb  les  funcionalitats

bàsiques per poder comprovar que totes les funcionalitats són operatives i funcionen bé.

En aquesta fase contemplem les següents tasques per fer: 

o Tasca 1: Disseny d'un front-end bàsic per a poder comprovar que es poden  

obtenir les imatges del proveïdor. Dificultat: baixa 

o Tasca 2: Implementació d'aquest Front-End bàsic. D'aquesta manera es podran  

testejar totes les funcionalitats implementades en Back-End. Dificultat: mitjana

· Adaptació i seguretat per al sistema 

Prioritat: Mitjana 

Requeriments: Front-End i Backend funcional. 

En aquesta fase passarem a ampliar les funcionalitats de la interfície . Es desenvoluparà

el registre d'usuaris i login utilitzant username i password propi.

o Tasca 1: Implementació del registre i login amb username i password propis.  

Dificultat: Mitjana.
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· Millora de Front - End

Prioritat: Alta

Requeriments: Front- End funcional .

Es millorarà les part visual per aconseguir un aspecte més atractiu de cara a l'experiència

d'usuari.

· Noves funcionalitats

Prioritat: Baixa

Requeriments: Back- End funcional

Aquesta serà l'última fase d'implementació . Estarà destinada a millorar el tipus d'anàlisis

que es faran a les imatges, creant solucions especifiques per a diferents casos d'us.

o  Tasca  1:  Creació  de  diferents  funcionalitats  per  a  analitzar  les  imatges  i  

extreure'n diferents tipus d'informació. Dificultat: Alta a Baixa. Depèn del cas  

d'us. 

· Testing i solució de bugs 

Prioritat: Molt Alta 

Requeriments: Front-End i Back-End completats 

En aquesta última fase, es dedicarà a provar cadascuna de les funcionalitats de l'aplicació

per tal de detectar possibles errors o comportaments inesperats. Paral·lelament s'aniran

solucionant tots aquests errors. 

o Tasca 1: Testing intensiu. Dificultat: Baixa. 

o Tasca 2: Paral·lela  a Tasca 1,  on s'aniran arreglant els  errors que es vagin  

detectant.
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9.1.2   Alternatives i plan de acció

Amb el ferm objectiu de realitzar el projecte complint els terminis establerts, utilitzarem

Scrum. Aquesta metodologia, ens permet un gran control de temps de desenvolupament,

evitant així una gran desviació. Això ho aconseguim gràcies als esprints, ja que tenen

durades molt  curtes (una setmana), i  al final d'aquests, es fa l'anàlisi  i  seguiment del

treball realitzat. Per això, si sorgeix algun problema o s'observa alguna desviació en les

tasques,  el  desenvolupador,  amb  el  director,  poden  decidir  quina  acció  prendre;  per

exemple, prescindir d'alguna funcionalitat, substituir una funcionalitat per una altra més

senzilla, canviar el mètode o estratègia amb què s'està treballant, canviar de tecnologia o

eina programari, etc. Finalment, destacar que en la planificació estan incloses diverses

fases de testing per assegurar-nos que tot el treball que es va realitzant, no conté errors de

cap tipus i evitar futurs problemes de major calibre al final del projecte. En finalitzar el

projecte  tindrem una fase de testing important per assegurar que l'aplicació no conté

errors.  Amb  tot  això,  amb  els  mateixos  recursos  emprats,  aconseguirem  tenir  una

aplicació amb més o menys funcionalitats, però tot i així, una aplicació funcional per a la

data establerta.

9.1.3   Inconvenients

En el desenvolupament del projecte han sorgit diversos inconvenients i en aquest apartat

esmentar només els més significatius.

A causa dels inconvenients comentats anteriorment ia altres tants, que encara que menys

significatius, també van retardar la planificació estimada, es va haver de prendre certes

decisions 

en retallada de funcionalitats. Per tant, funcionalitats com ..., es van decidir no 

implementar per a aquest projecte per falta de temps.
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9.2   Pressupost

9.2.1   Descripció costos

En un projecte informàtic ha diferents tipus de costos. En aquest projecte es divideixen

aquests

costos  en  els  apartats:  recursos  humans,  maquinari,  programari,  despeses  generals  i

impostos.

Per calcular el cost de recursos humans, es considera les hores treballades del personal

que fa possible la realització del projecte. Aquestes hores són recollides de la planificació

temporal

estimada en l'apartat anterior.

Pel  que  fa  a  maquinari,  programari  i  despeses  generals,  cal  considerar  la  part

proporcional del cost d'aquests imputada al projecte.

La suma de tots aquests costos ens proporciona el cost total del projecte. Encara que els

costos

estan molt relacionats a la durada del projecte, pel fet que el cost principal rau en els

recursos humans (més temps de desenvolupament equival a un augment considerable del

pressupost), difícilment variarà el cost total pressupostat,  ja que en la planificació, es

tenen en compte plans d'acció per poder complir els terminis encara que sigui amb menys

funcionalitats.

9.2.2   Recursos humans 

El cost principal del projecte ve donat pels recursos humans, és a dir, pel personal que

porta a terme el projecte. Com vam poder veure a la planificació temporal, els recursos

humans  d'aquest  projecte  és  únicament  el  desenvolupador  principal(autor  d'aquest

projecte). El salari és una estimació, basant-se en la mitjana del sou d'un desenvolupador

junior, de aproximadament 9,5€ l'hora10. S'ha considerat que de mitjana s'han treballat

unes 4 hores al dia.
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Tasca Fase (Gantt) Duració(dies) Cost

Estudi de 

proveïdors

1 4 152 €

Disseny diagrama de 

classes 

1 5 190 €

Disseny Base de Dades 1 4 152 €

Implementació classes 2 20 760 €

Proves amb el proveïdor 2 5 190 €

Prototip  de  descarrega

d'imatges

3 15 570 €

Dissenyar  aplicacions

d'anàlisi

6 5 190 €

Proves  amb

Rekognition

6 4 152 €

Programar  aplicacions

d'anàlisi

6 10 380 €

Kibana 5 5 190 €

Testing  i  solució  de

bugs

7 5 190 €

Interfície web 5 20 760 €

Total 102 dies 3878 €

Taula 1. Taula de costos i duració del desenvolupament
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9.2.3   Hardware

En aquest  apartat  anem a  detallar  els  costos  associats  al  maquinari  utilitzat  per  a  la

realització del projecte. En el nostre cas, són ordinadors per a desenvolupament sense

grans especificacions ni

requeriments tècnics. Més concretament s'utilitza un ordinador portàtil. També s'ha de

tenir  en  compte  l'ordinador  que  farà  de  servidor  una  vegada  l'aplicació  estigui  en

funcionament.

El cost d'adquisició del maquinari és:

- Ordinador portàtil de desenvolupament: 900 €

- Servidor producció: 600 €

No  obstant  això,  per  estimar  el  cost  del  maquinari  associat  al  projecte,  no  podem

considerar el

cost total d'adquisició, sinó la part proporcional on el maquinari és realment utilitzat per

al projecte.

Per saber el cost total del maquinari que s'ha d'imputar al projecte, s'estimara una vida

útil i es dividira entre les hores dedicades al projecte. Per al portàtil se li ha estimat una

vida útil de 5 anys i per al servidor uns 15 anys.

Vida útil portàtil = 5*365*24 = 43800 hores

Vida útil servidor =15*365*24 = 131400 hores

Coeficient d'ús portàtil = (102*4)/43800

Coeficient d'ús servidor = (102*4)/ 131400

Cost total = (900 * ((102*4)/43800)  +  600 *((102*4)/ 131400) = 10,24 €

Per tant, el cost maquinari associat al projecte és de 10,24 €.
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9.2.4   Software

El nostre projecte ha estat desenvolupat íntegrament amb eines OpenSource sense cap

tipus de llicència de pagament.

Per tant, no tenim cap cost per al programari associat al projecte.

9.2.5   Cost total

El cost total del projecte ve donat de la suma del cost procedent de recursos humans més

el cost proporcional de maquinari i programari corresponents al projecte. 

Cost total = 3878 € + 10,24 = 3888,24 €
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9.3   Metodologia i rigor

Com s'ha comentant en l'apartat de viabilitat, la major part del pressupost està destinada

al desenvolupament del projecte per part de recursos humans. Per tant, el cost total està

directament relacionat al temps emprat per part del desenvolupador. Amb l'objectiu de no

excedir el pressupost inicial, així com complir els terminis de temps planificats, es va

decidir utilitzar una metodologia de treball àgil com és Scrum.

El seguiment d'aquesta metodologia de treball  la protagonitza el  desenvolupador,  i  el

director.  El  desenvolupador  serà  l'encarregat  de  realitzar  el  projecte,  mentre  que  el

director ajudarà a resoldre els dubtes tècnics que vagin sorgint.

Per tant, el projecte es divideix en diverses fases o esprints (nomenclatura Scrum). Al seu

torn aquestes fases es divideixen també en tasques més simples. Les especificacions de

cada esprint aniran in crescendo, de manera que en principi tindrem funcionalitats molt

bàsiques i poc a poc el

projecte prendrà una mesura considerable.

A l'inici  de  cada  esprint,  els  desenvolupadors  al  costat  del  director,  planificaran  les

tasques que es

de dur a terme al costat del temps estimat necessari per a la seva realització. Durant la

setmana,

els desenvolupadors aniran prenent tasques de "scrumborad" per fer. Cada esprint tindrà

una durada d'una setmana, de manera que al final de cada esprint,  desenvolupadors i

director es tornaran a reunir per analitzar i resoldre qualsevol tipus d'incident. A més, en

fer una reunió de seguiment setmanal, és més fàcil detectar els problemes tant tècnics

com de temps que vagin sorgint. Finalment, destacar que en aquesta metodologia, també

incloem fases de testing. En definitiva, el motiu d'utilitzar Scrum com metodologia de

treball, és perquè ens permet un gran control i supervisió de l'estat del projecte durant el

seu desenvolupament. A més, com al final de cada esprint sempre s'ha de tenir algun

mètode funcional (encara que sigui un mètode molt bàsic ha de funcionar perfectament),

ens permet anar validant poc a poc les funcionalitats del projecte.

Com a conclusió i validació a tots els esprints, s'ha aconseguit arribar a l'objectiu final

que es
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va marcar des d'un començament. Aquest objectiu era i és, tenir una aplicació funcional,

a mode de demostració tecnològica.

9.4   Sostenibilitat i compromís social 

El  projecte  també  té  en  compte  la  sostenibilitat  ambiental,  econòmica  i  social.  Pel

referent a sostenibilitat ambiental, ha estat desenvolupat en un ordinador de molt baix

consum.   A més,  el  servidor  te  el  certificat  "EnergyStar"  que  garanteixen  eficiència

energètica.

Sobre el compromís social, el projecte pot ajudar a empreses a millorar la seva publicitat,

ja que permetrà obtenir dades i perfils dels assistents en grans esdeveniments.
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10.   Resultats

10.1   Objectius assolits
Abans de res, destacar que aquest projecte no segueix la línia habitual de la majoria de

projectes. Aquest projecte no te un final establert, cada idea per a un cas d'ús d'anàlisi de

les imatges, com per exemple, contar quantes fotos amb paelles hi ha en una zona, o

moltes altres aplicacions concretes, queden apuntades i sempre es poden tenir en compte.

Considerant això, el projecte s'ha dut a terme molt faborablement. S'ha acabat tenir una

aplicació  amb  les  funcionalitats  mínimes,  per  a  utilitzar-la  com  a  demostració

tecnologica.

10.2   Conclusions personals

Com  conclusions  finals  del  projecte,  dir  el  molt  que  he  après  i  progressat  en

coneixements d'informàtica, la qual requereix molt esforç i dedicació. Alguns d'aquest

coneixements, són l'us d'una API com la d'Instagram, o l'us d'una base dades noSQL com

ElasticSearch.  També  mencionar  l'aprenentatge  en  el  camp  del  desenvolupament

d'aplicacions web.

Han estat uns mesos de treball dur però que al final hem obtingut un fruit que supera amb

escreix qualsevol  expectativa que poguéssim tenir.  No hem queda més que agrair  el

poder haver estat part d'aquest projecte, haver compartit aquests mesos en un ambient de

treball immillorable.

10.3   Treball Futur

Pel que fa al futur del projecte, es tenen preparades diverses ampliacions. Els principals

canvies  són per a  poder  oferir  l'aplicació com a servei  web complet  per a  qualsevol

usuari.  Per  això,  en  primer  lloc  s'hauria  de  fer  una  gestió  d'usuaris.  En  cas  que  es

comercialitzes com una aplicació de pagament és podria utilitzar l'API Rekognition per a
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poder tenir un anàlisi conceptual real de les imatges i així, explotar tot el potencial que

ens pot arribar a proporcionar l'aplicació. 
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12.   Annex 1: Diagrama de Gantt

Taula 2. Diagrama de Gantt inicial.
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